
Program rozvoje venkova

zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu

1. 11. 2012                                               38. Den malých obcí



Program rozvoje venkova 2007 - 2013
a možnosti podpory pro malé obce

Opatření Rozpočet
mil. EUR mil.Kč

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby 252 6 324

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 57 1 429      
III.3.1 Vzdělávání a informace 3 87      
I.1.2 Investice do lesů 85 2040      
I.3.4 Využívání poradenských služeb 19 493      
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 150 3 764



Struktura realizovaných projektů PRV 2007 – 2013
v rámci obecních opatření (III.2.1 a III.2.2) 

stav k 31.9.2012



NOVÝ RÁMEC PRO II. PILÍŘ SZP – ROZVOJ VENKOV 

Strategie Evropa 2020 (EU 2020)

Společný strategický rámec (SSR)
zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, KF a ENRF a odráží EU 2020 prostřednictvím společných 

tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů

Partnerská smlouva
národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických 

cílů definovaných ve „společném“ nařízení

Rozvoj venkova
EZFRV

Ostatní SSR fondy
EFRR, ESF, KF a ENRF

Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader



PRIORITY PRV 2014 - 2020
1) Podpora  přenosu znalostí a inovací
2) Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní

hospodářství)
3) Podpora pro organizaci potravinového řetězce a 

řízení rizik
4) Obnova, zachování a posílení ekosystémů
5) Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na 

nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření, 
nároková opatření)

6) Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby       
a hospodářského rozvoje venkovských oblastí



Příprava nového programu 
2014 - 2020

• Intenzivní příprava na novém programu započala v říjnu 2011

• Stanoven harmonogram příprav 

• Základní osnova programového dokumentu je stanovena nařízením 
k rozvoji venkova

• Koncept výběru opatření je diskutován v rámci jednání s nevládními 
organizacemi a je navázán na analýzu potřeb

• Analýza potřeb byla zpracována ve spolupráci MZe a ÚZEI

• Koordinace mezi resorty



Harmonogram příprav

2O12 2013 2014
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Potřeby obcí vyplývající z analýzy



ROZPOČET PRV 2014 - 2020
– dle víceletého finančního rámce je pro II. pilíř navržen 

rozpočet:
101,157 mld. EUR

– národní alokace nejsou dosud stanoveny

– lze předpokládat spíše nižší částku z EZFRV než v 
současném období

– DPH bude obecně neuznatelný výdaj



OPATŘENÍ PRV 2014 -2020

Nabídka opatření je obdobná jako ve stávajícím období

• Minimálně 25 % na AEO

• Minimálně 5  %  na  LEADER  (možnost  využití metody  i  v 
ostatních fondech SSR)



Dosavadní výstupy přípravy PRV 2014 – 2020
v rámci priority č.6 

– PRV nebude řešit tak rozsáhlou problematiku, jako doposud

– zaměření na podporu občanské vybavenosti ve vazbě na 
podnikatelskou strukturu venkova

– implementace téměř celého spektra nabídky nařízení k opatření
základní služby a obnova vesnic 



Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech

obsah opatření:  
a) Vypracování a aktualizace plánů rozvoje obcí a plánů pro 

ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 (pravděpodobně
nebude implementováno)

b) Investice do drobné infrastruktury včetně OZE
c) Infrastruktura širokopásmového připojení (pravděpodobně

nebude implementováno)
d) Základní služby včetně oblasti volného času a kultury
e) Rekreační infrastruktura, turistické informace 

(pravděpodobně nebude implementováno)
f) Obnova a rozvoj kulturního a přírodního dědictví
g) Přemístění činností a rekonstrukce budov v zájmu zlepšení

environmentálního profilu dané usedlosti a zlepšení kvality 
života (pravděpodobně nebude implementováno)



LEADER
 využití metody LEADER  bude možné i pro ostatní fondy SSR –

obecné podmínky pro provádění místních strategií jsou proto  
zohledněny ve „společném“ nařízení

 strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou strategii 
pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů

 „startovací sada“ - opatření na budování kapacity pro skupiny, které
neimplementovaly LEADER v období 2007-2013 a na podporu malých 
pilotních projektů (pravděpodobně nebude implementováno)

 rozšíření možností spolupráce s ostatními partnerstvími veřejného a 
soukromého sektoru

 navýšení režijních výdajů na 25%   (z 20%)



Projednávání s NNO



Děkuji za pozornost
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